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KVĚTEN 2012
Ě

Úvodník
Z knížky Děti píši Bohu: Milý Bože, čekám na jaro, ale stále nepřichází.
Prosím Tě nezapomeň na to. Marek.
Pán Bůh nezapomněl. Znovu dává krásné období rozkvětu, tepla a
radosti, které my lidé chceme hned naplno využít (stačí se podívat na
rozpis akcí na tento měsíc).
Květen je zasvěcen Panně Marii, která nám chce do všech akcí a činnosti
znovu připomenout, co je skutečně důležité: Nosit a uchovávat ve svém
srdci. (Lk 2,52).
Požehnaný měsíc přeje

Jeho bratr Ing. Jiří Velký nás celou cestou provázel. Byli jsme příjemně
překvapeni jeho znalostmi nejen o Paříži, ale celkově o Francii a Německu.
Ve večerních hodinách jsme dojeli do Remeše, kde jsme přespali a ráno jsme si
prohlédli nádhernou gotickou katedrálu Notre- Dame. Poté jsme se přesunuli do
Paříže. Během 3 dnů jsme viděli například Eiffelovku, katedrálu Notre-Dame,
Sacré Coeur, museum Louvre, Vítězný oblouk a další pamětihodnosti. Prošli
jsme si známá místa např. Champs Elysees, Latinskou čtvrť, Montmartre, Ile de
la Cité, Concorde, moderní čtvrť La Défense. Samostatnou kapitolou byla
nedělní návštěva bývalého královského sídla ve Versailles. Mši svatou jsme
měli v sobotu ve 22.00 hod v bazilice Sacré Coeur. Posledním zážitkem byla
nedělní večerní projížďka lodí po řece Seině s nádhernými pohledy na osvětlené
památky a zejména na Eiffelovku. Pak už následovala zpáteční cesta domů.
Prožili jsme nádherné chvíle při prohlídkách památek a podle ohlasů byli
všichni maximálně spokojeni.“
Petr Bartusek

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
1.5.
8.5.
6.5.

o. Jan
Farní zájezd
V minulých dnech se uskutečnil
poznávací zájezd našich farníků do
Francie.
Pan farář již před 4.00 hodinou ranní
přišel na parkoviště u Hrušky, aby se
s cestovateli rozloučil a dal jim na cestu
své požehnání. A pak se mohlo vyrazit.
Pořadatel, pan Petr Bartusek, nám
napsal o tomto zájezdu několik slov.

„Rád bych se podělil o dojmy ze
zájezdu do Francie, kterého se
zúčastnili naši farníci. Vyjeli jsme autobusem ve čtvrtek 19. dubna časně ráno.
Využili jsme službu cestovní kanceláře Radol tour MUDr. Oldřicha Velkého.

13.5.
17.5.
20.5.

27.5.
1.6.
3.6.

7.30
7.30
10.00

Sv. Josefa, Dělníka – státní svátek
Státní svátek
Pouť ke sv. Floriánovi v Proskovicích- slavnostní
mše svatá.
15.00
Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské
v Bělském lese
10.00
Stará Bělá – 1. Svaté přijímání
06.55 a 18.00 Slavnost Nanebevstoupení Páně.
07.30 a 10.00 Pouť k sv. Janu Nepomuckému ve Staré Bělé.
Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Klement
Rečlo z Ostravy-Zábřehu.
15.00
Slavnostní požehnání.
Slavnost Seslání Ducha svatého
od 18.00
Noc kostelů
15.00
Dětský den na farní zahradě. (V případě
nepříznivého počasí bude Dětský den v Katolickém
lidovém domě.)

Pravidelné Májové pobožnosti v úterý a pátek od 17.30 h, neděle 15,00h
10.5. a 24.5.
14.5. a 28.5.

9.30 Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
20.00 Náboženství pro dospělé

Srdečně Vás zdravím a zvu vás na tradiční pouť župy Kadlčákovy do basiliky
P. Marie ve Frýdku, která se uskuteční 1.5.2012. Mše za členy Orla bude v 10
hod., poté se přesuneme do Hájku, kde bude přichystáno drobné občerstvení a
májová pobožnost. Přijet můžete auty, na kole nebo pěšky.
Michal Hořínek
župní starosta
Zveme všechny farníky 27. května, na Boží hod svatodušní, na tradiční
smažení vaječiny na zahradě Katolického lidového domu. Začátek v 15.00
hod. K poslechu hraje dechová hudba, k občerstvení budou domácí zákusky a
koláče. Pro děti budou připraveny hry. Výtěžek bude věnován na opravu fasády
kostela.
KDU-ČSL a skauti
V pátek 1. června bude probíhat již 3. ročník Noci kostelů, do které se zapojí
opět i naše farnost. Předběžný program bude následující:
Program Noc kostelů 2012
17.50
Hlas zvonů zahájí letošní Noc kostelů
18.00
Mše svatá pro děti a mládež
18.45
Úvodní slovo pana faráře
19.00 – 19.30 Malá schola
19.30 - 19.45 Čtení z farní kroniky, vysvětlení některých liturgických úkonů
liturgických barev atd. – P. Jan Czudek
19.45 – 20.15 Schola Proskovice
20.30 – 21.00 Krmelínský sbor
21.15 – 22.15 Hlavní koncert večera (podrobný program bude upřesněn
později)
22.30 – 23.00 Velká schola Stará Bělá
23.15 – 23.30 Ztišení a modlitby z Taizé
24,00
Požehnání
Možnosti individuální prohlídky kostela po celý večer, v kapli výstava ornátů,
některých liturgických pláten a sošek– velikonoční Kristus, vánoční – Jezulátko
s výkladem symboliky a barev.
Od 19.00 – 22.00 hod prohlídka věže a kůru kostela – po skupinkách
s odborným výkladem. Všichni jsou srdečně zváni.
Pořadatelé
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Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.
Za + Boženu Tomáškovou, manžela a živou rodinu.
Za nedožitých 70 let života Petra Hořínka a živou rodinu.
Za Jana Matěje, bratra Václava, sestru Ludmilu a rodiče z obou stran.
Na poděkování za 40 let života, za děti, za dar zdraví, za Boží ochranu a pomoc s prosbou o
další Boží ochranu pro celou rodinu.

Za + Marii Foltovou, manžela a rodiče.
Za farníky.
Sbírka na TV Noe
Za + Václava Nováčka, manželku a Františka Adámka z Nové Bělé.
Za + rodiče Emila a Marii Kokšovy.
Za + Vlastu Staňkovou, manžela a syna.
Za + Oldřicha a Julii Zdráhalovy, rodiče a sourozence.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za + Jana Stuchlého, rodiče a bratra.
Za + Štěpánku Cigánkovou, manžela a jeho sestru Marii.
Za + Františku Sojkovou, manžela, syna a rodiče.
Za + Cyrila Volného, Jaroslava Šeděnku, manželku a živou rodinu.
Za farníky.
Za + Cyrila Volného, rodiče a živou rodinu.
Za + Antonii a Jaroslava Hořínka, syna Jaroslava a rodiče z obou stran.
Za + Marii Šindlovou, rodiče a vnuka Jaromíra.
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovou.
Za farníky.

Za + Kristýnu Adámkovou, dva manžely a duše v očistci.
Za + Růženu Kuděláskovou, manžela a živou rodinu.
Za + Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.
Za + rodiče a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za živou rodinu Galačákovou a duše v očistci.
Za + Zdeňka Staňka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.
Za + Janu Dudkovou, manžela, dceru, syna a živou rodinu.
Za dary Ducha svatého pro živou rodinu.
Za + Cecilii Dedkovou a živou a zemřelou rodinu.
Za + Ladislava Podešvu, Jindřicha Podešvu a živou rodinu.
Za + rodiče Vlastu a Josefa Platošovy a za živou a zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na Diecézní charitu
Za + Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovefu.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Marii Matějovou, manžela, syna a její sourozence.
Poděkování za 75 let života, 55 let manželství a prosbu o Boží ochranu a
požehnání pro celou rodinu.

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší
a nejjistější způsob, jak strach porazit.
Dale Carnegie

